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Ett icke vinstdrivande 
industriforskningsinstitut 
med uppgift att stärka 
företagens konkurrenskraft och 
bidra till en hållbar utveckling

www.sik.se

www.sik.se
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En del av landets
ledande FoU-koncern

• SIK ingår i SP-koncernen.

• Tillsammans bildar vi en grupp med 1 200 
kvalificerade ingenjörer, forskare och tekniker.

Livsmedelsindustrin och SIK

• SIK har en medlemsorganisation
– Cirka 130 företag

– Dessa svarar för 70-80% av omsättningen inom branschen

• Vårt syfte är att bidra till branschens utveckling, 
ekonomiskt såväl som inom hållbarhet

– Tillämpad forskning

– Uppdragsverksamhet

• Stor kontaktyta
– Utbildningar

– Uppdragsprojekt

– Industrigemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt

4



2013‐12‐06

3

Systemanalys

Systemanalys
Livsmedelsförsörjning  

1. Metodikutveckling risk‐ och sårbarhetsanalys
Två kedjor – konsekvensanalys av ”alla” 
scenarior (SLV)

2. Möjliga konsekvenser vid scenariot ”brist på 
fossil energi” – ”alla” livsmedelskedjor (SJV)
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Trender som är relevanta (1)

• Koncentration och specialisering av produktionsenheter 
inom industrin

• Samma inom lantbruket, ökad regional specialisering

• Handeln har ett fåtal centrallager (där en stor del av 
våra livsmedel passerar)

• Minskad andel varor går direkt från producent till butik

• Globalisering
– av ägande

– av varuflöden
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• Hög grad av specialisering - Ökad känslighet för 
störningar

• Ökad automatisering

• Stor andel ”färska” produkter – kort ledtid 

• Mycket informationsflöden

• Ökad förädlingsgrad, halv- och helfabrikat

• Storkök alltmer beroende av komponenter istället för 
råvaror
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Trender som är relevanta (2)
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Komplexiteten i kedjan

Produktgrupper med störst konsumtion 
(Jordbruksverket, 2012)
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Produktgrupp Konsumtion 
(kg/person&år)

Mjölk och grädde 137

Bröd och konditorvaror 78

Frukt och bär 70

Potatis och potatisprodukter 55

Kött 48

Färska grönsaker 44

Charkuterivaror och konserver 23

Mjöl och gryn 19

Ost 19

Fisk och skaldjur 15

Smör och margarin 12

Frysta köttprodukter och fryst färdiglagad mat 
innehållande kött
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Rotfrukter 9
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Spannmål för humankonsumtion
Jordbruk till kvarn Bageri till konsument 

Mjölk Spannmål

Primärproduktion i 
förhållande till 
konsumtion

Överskott

Balans

Underskott
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Fläsk Nöt

Överskott

Balans

Underskott

Primärproduktion i 
förhållande till 
konsumtion

Avslutande reflektioner om 
sårbarheten

• Den ”ökade effektiviteten” leder till:
– Ökad automatisering ökad störningskänslighet (info, kritisk 

personal, underhåll/reservdelar)

– Ökad specialisering       mer korsvisa flöden inom industrin

– Ökad koncentration       färre noder, mer transportberoende

– Mindre utrymme för strategiskt tänkande om sårbarhet?

• Globaliseringen leder till:
– Mer komplexa varuflöden, inte bara råvaror

– Mer komplexa besluts- och informationsvägar

• Stort beroende av andra sektorer (energi, reservdelar, 
förnödenheter, kommunikation, avfallshantering osv)
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Risker och sårbarhet för livsmedel 
måste hanteras i hela kedjan

• Komplexiteten och de ofta korta ledtiderna kräver en 
helhetsansats

• 70% av lantbrukets råvara passerar industrin
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Struktur att jobba med risk‐ och 
sårbarhetsanalys

Scenario Händelse 
Störning av 

resurs 
Konsekvens

Tids‐
beroende

Nedbrytning av scenario till resurs

Konsekvenser av resursstörningar

Regionalt
beroende

Var händer 
det?

Var finns 
konsumenterna?

Logistikflöden?

?Andra 
produktionsställen?



2013‐12‐06

9

Tack för att ni lyssnade!
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